
Zápis ze zasedání Školská rady ZŠ Hudcova 35, Brno-Medlánky

ze dne 23.6.2022

Přítomni: Mgr. Ivo Šmarda

MUDr. Pavla Grycová

Mgr. Kateřina Bukovjanová

Ing. Mgr. Antonín Všetička

Mgr. Pavla Buličková - Procházková

Mgr. Jaroslav Tesař

Hosté: Mgr. Jakub Cimala – ředitel ZŠ Hudcova

Program :

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. seznámení s inspekční zprávou ČŠI
4. schválení vnitřního řádu školní družiny (zvýšení měsíční platby za ŠD na 250,- Kč)
5. informace o končícím školním roku 2021/22
6. plány vedení školy na další období
7. diskuze
8. Závěr

Průběh jednání:

1. Zasedání školské rady bylo zahájeno v 17:00 hod.

2. Program zasedání byl jednomyslně schválen.

3. Pan ředitel Cimala seznámil školskou radu s inspekční zprávou ČŠI, která hodnotila školu na
základě provedené inspekční činnosti ČŠI v lednu 2022.
Ze zjištění ČŠI vyplývá, že mezi silné stránky školy patří:
- Systém a nastavení poradenských služeb a jejich dopad na vzdělávání žáků
- Sledování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků a následné přijímání efektivních

opatření k jejich zlepšování i k prevenci školní neúspěšnosti



- Vedení školy aktivně řídí pedagogický proces ve škole, účelně využívá informační systém
pro sdílení materiálů a informací, což má vliv na kvalitu vzdělávání

- Pedagogové aktivně spolupracují, poskytují si zpětnou vazbu a vzájemnou podporu
s cílem zvyšovat kvalitu výuky

Ze zjištění ČŠI vyplývá, že mezi slabé stránky školy patří:
- Prostorové možnosti a materiální podmínky omezují optimální naplnění vzdělávacích

potřeb žáků
- Formativní hodnocení žáků bylo uplatňováno v menší míře, Na II.stupni žáci nebyli cíleně

vedeni k vyhodnocování vlastního učení a vybírání si úkolů odlišné kognitivní náročnosti

4. Změny ve vnitřním řádu školní družiny, včetně navýšení poplatku za ŠD na 250,- Kč
měsíčně, školská rada schválila počtem hlasů 6 – 0 – 0

5. Školská rada byla seznámena s problémy, které se týkaly vzdělávání žáků po covidové
přestávce, s akcemi, které se podařilo uskutečnit, s projekty, do kterých se škola zapojila,
podpůrnými činnostmi při vzdělávání žáků z Ukrajiny

6. Proběhla diskuze o plánech rozvoje školy, prostorových a materiálních potřebách,
možnostech přijímání žáků ke vzdělávání, plánovaných personálních změnách, revizi ŠVP.

7. Diskuze:

- Názory na školní stravování

- Informace o nutnosti přístavby školy a zajištění tělocvičny

- Důležitost práce psychologa, ICT koordinátora, speciálního pedagoga ve škole a jejich

financování

8. Po diskusi bylo jednání Školské rady ukončeno ve 20:00

V Brně dne 23.6.2022 Zapsal:  Mgr. Ivo Šmarda

předseda školské rady


